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Isu dan Permasalahan
Changi Aviation Summit 2022, konferensi tingkat tinggi para pemimpin industri penerbangan di
Asia Tenggara, telah resmi dibuka oleh Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran pada 17 Mei
2022 di Singapura. Pertemuan yang dihadiri dari 45 negara ini mengagendakan komitmen
membangun kembali operasi penerbangan internasional secara berkelanjutan dan inklusif pasca
pandemi Covid-19. Dalam rangkaian acara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi
melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan Boeing, Michael A. Arthur untuk menjembatani
keinginan perusahaan maskapai penerbangan nasional dalam membahas upaya pemenuhan
kebutuhan pesawat Boeing di dalam negeri. Jumlah armada pesawat yang beroperasi saat ini
350 pesawat, sebelumnya 550 pesawat.
Dalam diskusi, Menhub juga menyampaikan bahwa industri penerbangan baik secara nasional
maupun global akan segera bangkit. Pemulihan industri penerbangan di sejumlah negara akan
terjadi, namun waktu dan kecepatan pemulihannya akan berbeda-beda, tergantung karakteristik
wilayah geografis dan juga kebijakan negara masing-masing. Menurut perkiraannya, sepanjang
2022 jumlah penumpang pesawat akan naik menjadi 78 juta orang per tahun. Optimisme ini
diyakini karena melihat Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan berarti sangat
tergantung pada moda transportasi udara. Selain itu, sebanyak 70 persen dari seluruh
penumpang angkutan udara adalah penumpang domestik dan permintaan masyarakat mulai
meningkat terhadap angkutan udara seiring penurunan kasus Covid-19 dan tingkat vaksinasi
yang tinggi.
Menurut Kemenhub, lalu lintas penumpang selama mudik nyaris menyamai kondisi normal
sebelum pandemi Covid-19. Arus penumpang di beberapa bandara kota besar beranjak pulih
berbanding lurus dengan data jumlah penumpang yang masuk pemantauan Pos Koordinasi
Angkutan Lebaran 2022. Oleh karena itu, Menhub berinisiasi menginstruksikan maskapai
penerbangan menjalankan empat langkah, yaitu: 1) mengoptimalkan pesawat yang ada untuk
operasional akibat dari ditariknya banyak pesawat oleh perusahaan penyewaan pesawat (lessor);
2) meningkatkan frekuensi penerbangan domestik dengan tambahan penerbangan (extra flight);
3) memanfaatkan pesawat berbadan lebar untuk penerbangan domestik pada rute dengan
permintaan penumpang cukup tinggi; 4) meningkatkan jam pelayanan operasional bandara dan
navigasi udara sebagai langkah memastikan keselamatan penerbangan.
Dengan melihat pergerakan penumpang pesawat selama periode angkutan Lebaran 2022 yang
didukungnya pencapaian 80 persen vaksinasi dosis kedua, dosis booster yang telah tersebar
luas di seluruh wilayah Indonesia, keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut kewajiban
tes RFPCR dan rapid Antigen bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis
vaksinasi lengkap, menjadi modal kuat bagi pemulihan industri aviasi.
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Bangkitnya dunia penerbangan di Indonesia pasca Covid-19 dapat menjadi
perhatian DPR RI dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan
pemerintah di bidang transportasi udara. Komisi V DPR RI dapat
berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan
kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan semestinya. Komisi V DPR
RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah dalam hal persiapan dan
kesiapan armada pesawat udara dalam mengantisipasi peningkatan jumlah
penumpang. Selain itu, melalui fungsi pengawasan Komisi V DPR RI dapat
memberi masukan bagi kebijakan dalam upaya mendorong pemulihan
industri penerbangan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
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